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Cervera ‘estrena’ l’Aquelarre
Els més petits també celebren la festivitat amb l’Aquelarret
Cervera
REDACCIÓ
La Trobada de Bestiari a la Plaça
de la Universitat va donar el tret
de sortida ahir a l’Aquelarre a les
19.00 hores. Seguidament, a les
23.00 hores, es va dur a terme la
Cercavila de Foc del Bestiari que
finalitzava a les 23.30 hores a la
Plaça Major.
Durant el dia d’avui els assistents poden gaudir de la Fira del
Gran Boc on poden rebre consells
de professionals de l’esoterisme,
el tarot i la quiromància. D’altra
banda, també es poden trobar
productes naturals, artesanals i
tèxtils de proximitat. La Fira està
situada als Patis de la Universitat
i estarà oberta de 10.00 hores a
14.00 hores i de 17.00 hores a
02.00 hores.
Els més petits celebren avui
també l’Aquelarret a les 17.45
hores, una versió infantil de la
festivitat. Els infants participen

Espectacles,
música i tallers
per celebrar
la festa
en una sèrie de tallers i protagonitzen una cercavila amb titelles,
elements de foc i instruments de
percussió.
L’Encesa de la Universitat iniciarà aquesta nit l’Aquelarre a les
23.00 hores a la Plaça de la Universitat. En aquest punt s’iniciarà
la cercavila fins a Cal Racó i es
durà a terme el Correfoc. La nit
es tancarà amb l’Escorreguda del
Mascle Carbó i Foqueral del Ball
de Diables de Cervera. La música
serà present durant tota la nit per
animar la vetllada.
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Tremp es compromet a
millorar els horaris de
tren de la Pobla de Segur

Torrefarrera
pinta les seves
parets amb
‘Street Art’
Torrefarrera dóna la benvinguda
a una nova edició de l’”Street Art
Festival” que s’inicia diumenge
1 de setembre i s’allargarà fins a
l’onze de setembre. Els artistes
urbans i grafiters poden plasmar
les seves obres en algunes parets del poble. D’aquesta forma
el municipi s’omplirà de colors i
d’expressions artístiques per tal
de fomentar la cultura.
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El grup municipal Compromís
per Tremp (CxT) va presentar
una moció a l’Ajuntament de
Tremp per millorar els horaris
actuals de la línia de tren Lleida
- la Pobla de Segur. L’Associació
per la Promoció del Transport
Públic (PTP) va presentar la proposta d’horaris el divendres 23
d’agost a a una xerrada. Aquesta nova proposta no suposaria
major despesa ni increment de

circulacions, tot i que seria necessari construir un hangar a la
Pobla de Segur o a Tremp per albergar el comboi. D’altra banda,
els nous horaris incrementarien
el nombre de passatgers de la
línia perquè suposaria un transport públic més eficaç. Els representants del PTP presentaran el
12 de setembre la proposta formalment a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

